
 

 

 University of Groningen

Quantifying primary production of microphytobenthos
Morris, Edward Peter

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2005

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Morris, E. P. (2005). Quantifying primary production of microphytobenthos: Application of optical methods.
s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/f917205a-14be-4f04-901b-20be566154af


 

Samenvatting 

Intergetijdegebieden zijn een belangrijk onderdeel van een estuarium. De eencellige algen, 

microphytobenthos genaamd, zijn de belangrijkste primaire producenten op deze slik- en zandplaten 

en de bijdrage van het microphytobenthos (MPB) aan de totale primaire productie van het estuarium 

kan wel 50% bedragen. Het kwantificeren van de MPB biomassa en primaire productie is echter 

moeilijk, hetgeen wordt veroorzaakt door het “willekeurig” of verspreid voorkomen en door de 

snelle veranderingen die de populaties in de tijd ondergaan. Om de totale biomassa en de 

veranderingen in biomassa en primaire productie op de schaal van het ecosysteem goed te kunnen 

meten is een nieuwe aanpak nodig. Fluorescentie (PAM) en reflectiespectra technieken zijn in dit 

opzicht veelbelovend, omdat ze momentaan en in-situ kunnen worden toegepast, zonder dat ze het 

systeem verstoren.  

In hoofdstuk 2 is de relatie onderzocht tussen zuurstofproductie PP

B
P (µmol OB2B (mg chl a)P

-1
P hP

-1
P) en het 

fotosynthetisch elektronen transport (ETR, µmol e P

-
P (mg chl a)P

-1
P sP

-1
P, gemeten met respectievelijk een 

zuurstofelektroden en een “pulse amplitude modulated’ (PAM) fluorometer. De metingen werden 

uitgevoerd aan een benthische diatomee die was gekweekt bij twee verschillende lichtintensiteiten 

en de metingen werden uitgevoerd bij een range aan verschillende temperaturen. De extremen in 

temperatuur, zowel de lage als de hoge, beïnvloedde de relatie tussen ETR en PP

B
P, maar in het 

algemeen was de relatie behoorlijk robuust.  

De PAM methodologie werd ook gebruikt om fotosynthese parameters te meten op een mesocosm 

biofilm bestaande uit verschillende diatomeeën soorten (hoofdstuk 3). Fotosynthese parameters 

werden bepaald in-situ, d.w.z. gemeten aan een zich ontwikkelende, intacte biofilm als aan 

gesuspendeerde monsters (suspensies). Beide metingen werden vergelijken met C-fixatie metingen 

(suspensies). De suspensie en in-situ metingen weken vooral af bij zeer lage biomassa’s, aan het 

begin van de biofilm ontwikkeling, en aan het eind van het experiment wanneer de biofilm in de 

“stationaire” fase kwam en de biomassa niet meer toenam. Deze afwijkingen werden waarschijnlijk 

veroorzaakt door optische artefacten: een bijdrage van het sediment aan de fluorescentie 

(achtergrond fluorescentie) bij lage biomassa’s en fluorescentie uit diepere lagen bij hoge 

biomassa’s. Gedurende het overgrote deel van de periode waarin de biofilm zich actief ontwikkelde 

was er echter een grote mate van overeenstemming in fotosyntheseparameters tussen de 

verschillende technieken. Uit de verschillende metingen werd de diepte geïntegreerde netto primaire 

productie bepaald. Deze bleek sterk af te hangen van de veranderingen in de biomassa, waaruit 

geconcludeerd kan worden de C/chl-ratio en de respiratoire eigenschappen van de biofilm weinig 

variabiliteit in de tijd vertoonden. Tezamen met de in hoofdstuk 2 ontwikkelde temperatuur-

fotosynthese relatie kan de PAM-methodologie goed worden toegepast om hoogfrequente primaire 

productie schattingen te verkrijgen van MPB biofilms. 
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Samenvetting 

In hoofdstuk 3 werd aangetoond dat zowel fluorescentie als hoge resolutie reflectiespectra goed 

kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van een biofilm te beschrijven. Echter, de 

fluorescentieopbrengst is niet alleen afhankelijk van de (diepteverdeling in) MPB biomassa, maar 

ook van de fotofysiologische staat van de algen. Hoge lichtintensiteiten kunnen 

beschermingsreacties initiëren die leiden tot fotochemische doving van de fluorescentie (“non 

photochemical quenching’), en deze doving van de fluorescentie zou (verkeerd) kunnen worden 

geïnterpreteerd als neerwaartse verticale migratie van de diatomeeën.  Dit werd onderzocht in 

hoofdstuk 4, waarvoor data van de mesocosm biofilms werden gebruikt zowel als speciaal daarvoor 

gemaakte biofilms op filters waarop verticale migratie onmogelijk was. Op zowel de mesocosm 

biofilms als de biofilms op de filters werd geen verandering in genormaliseerde vegetatieindex 

(NDVI, berekent uit de reflectiespectra en een maat voor de hoeveelheid chlorofyl) gevonden, 

terwijl wel doving van de fluorescentie door licht werd waargenomen. Hieruit blijkt dat men 

inderdaad voorzichtig moet zijn bij de interpretatie van fluorescentie data. Uit de reflectiespectra 

kon een index worden geëxtraheerd, de genormaliseerde fluorescentie index (NDFI) genoemd. De 

NDFI bleek een nauwkeurige beschrijving te geven van de veranderingen in de fluorescentie, en dit 

opent de mogelijkheid om veranderingen in de fluorescentie opbrengst, en daarmee in 

veranderingen van de fotofysiologische conditie van de algen, af te leiden uit reflectiespectra.  

Uiteraard bepaalt de hoeveelheid MPB voor een belangrijk deel de totale primaire productie van het 

MPB in een estuarium. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de ruimtelijke verspreiding van chla and 

sediment eigenschappen in de zomer van intergetijde platen van een aantal aan de Noordzee 

grenzende estuaria. Alhoewel de gemiddelde chla concentraties in de sedimenten varieert met niet 

meer dan een factor 2, is de verdeling van het MPB in hoge mate gestructureerd en niet te 

voorspellen tussen de verschillende estuaria. Dit betekent dat om een goed inzicht te krijgen van de 

totale MPB biomassa in een estuarium dat er bemonsterd moet worden met een goede ruimtelijke 

dekking en een hoge mate van replicatie. Remote sensing lijkt de aangewezen techniek om dit te 

doen. Om dit mogelijk te maken wordt in hoofdstuk 6 een empirisch algoritme besproken waar uit 

reflectiespectra m.b.v. de NDVI het gehalte aan chla (inclusief eventuele afbraakpigmenten) in de 

bovenste laag van het sediment (2 mm) goed kan worden berekend. De prestaties van dit algoritme 

worden vergeleken met schattingen van MPB verkregen uit chlorofyl fluorescentie en de toepassing 

van beide technieken om MPB biomassa en verticale migratie te bestuderen wordt besproken. 

Concluderend kan worden gezegd dat PAM fluorescentie en spectrale reflectiemethodieken 

aanvullend zijn en goed kunnen worden toegepast bij MPB primaire productie studies, maar dat 

toetsing van de aannames evenals kennis van de verticale verdeling van het MPB in de bovenste 

lagen van het sediment nodig is om deze technieken succesvol te kunnen toepassen in het veld.  
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